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Acta de la reunió del Consell de direcció del TransJus 

Núm. de la sessió: 1/2016 

Data: 1 de desembre de 2016 

Horari: comença a les 10, 25, acaba a les 12, 30 

Lloc: Sala de Professors de la Facultat de Dret 

Hi assisteixen: 

Dr. Juli Ponce Solé, Director 

Membres: 

Dra. Eva Andrés Aucejo  

Dra. Esther Arroyo Amayuelas  

Dra. Mª Luisa Corcoy Bidasolo  

Dr. Francisco Luis Pacheco Caballero  

Sr. Eric Coll, actuant com a secretari 

S'han excusat d'assistir-hi: 

Dr. Joan Josep Queralt  

Dra. Laura Chaqués Bonafont 

Dr. Daniel Vázquez Albert 

Dr. Jordi Nieva Fenoll 

 

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (adjunta). 
 

2. Situació pressupostos de l´Institut: situació dels ingressos de 2015 i 2016 i 
despeses a preveure pel 2017 (s´adjunta document número 1). 
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3. Pla de treball de 2017 de l´Institut: accions, indicadors, avaluació (s´adjunta 
document número 2). 
 

4. Criteris predeterminats a establir per a donar suport a activitats de recerca que es 
desenvolupin a la facultat al 2017. 
 

5. Criteris predeterminats a establir per a acollir a recercadors estrangers i nacionals. 
 

6. Situació becaris vinculats a l´Institut: becari de suport, becaris APIF. 
 

7. Situació línies de recerca existents. Possible modificació. Noves possibles (sub) 
línies:  
 

o Neurociències, Dret i ciències socials: J. Nieva, V.Gómez 
 

o Economia del bé comú i béns comuns: I. Barraral, E. Lauroba 
 

o Ciutat, urbanisme, habitatge: D.Sibina, A.Peñalver, M.Aguilera, M. 
Tomàs  
 

o Human-centered based model  
 

http://www.globalforumljd.org/cops/human-centered-business-model : 
Marta Ortega 
 

o Invitació a assistir a workshop a Washington, 5 desembre: 
https://eventmobi.com/ljdweek2016/agenda/191422/timeline/day/2016-
12-05  
 

o Ètica, Dret i ciències socials: M. Eugènia Ortuño 
 

8. Situació de la pàgina web i línies de millora. 
 

9. Estat de les publicacions del TransJus. Nous working papers per 2016 i 2017. 
 

10. Resum de la reunió mantinguda al mes d´octubre amb la Vicedegana de Recerca 
i relacions internacionals. 
 

11. Xarxes internacionals i TransJus: invitació per part del Banc Mundial a formar 
part del Global Forum on Law, Justice and Development, 
http://www.globalforumljd.org/. 
 

o GIGAPP http://www.gigapp.org/ 
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o  Altres 
 

o Definició àrees internacionals prioritàries 
 

12. Articulació de metagrup per a impulsar projectes europeus. 
 

13. Sol·licituds noves per a integrar-se al TransJus. 
 

14. Assumptes de tràmit. 
 

15. Torn obert de paraules.  

Desenvolupament de la sessió 

 Llegida l´acta de la sessió anterior, s´aprova. 
 

 Presentació del senyor Eric Coll Clua com  nou becari de col·laboració de l’institut.  
Serà físicament a la seu del TransJus els dimecres i dijous de 10 a 12 hores, amb 
independència de complir en tot cas les seves 15 hores setmanals de treball. 
 

 Es posa en relleu la necessitat de crear un registre d’actes i es decideix que aquest 
sigui de públic accés a la pàgina web del TransJus, amb el criteri de màxima 
transparència. 
 

 D´acord amb la normativa del TransJus, es proposa el nomenament del Dr. 
Pacheco com a secretari del TranJus, qui accepta de ser-ho, cosa que es farà 
seguint les passes necessàries fixades al reglament del TransJus. 
 

 Es comunica la voluntat del Dr. Xavier Fernàndez Pons de deixar de ser 
responsable de publicacions. Se li agraeixen els serveis prestats i s´accepta la 
baixa. 
 

 S´exposa la situació pressupostària respecte a ingressos de 2015 i 2016. S´exposa 
que els ingressos de 2015 no varen ser ingressats en temps i forma adients, que 
han estat tot just ingressats i que se´ns indica des de la UB que caldria gastar-los 
abans de fi d´any, el que evidentment es descarta. Consultat amb afers generals el 
tema, s´ha recomanat preparar un informe específic explicant perquè no s´ha 
pogut gastar aquests diners, explicitant les previsions de despesa i demanant que 
es mantingui la possibilitat de gastar els diners al 2017. 
 
En aquest sentit, es decideix incloure en l´esmentat informe, les següents despeses: 
 

o Compra de llibres vinculats a línies de recerca i a disposició de tots els 
membres del TransJus – com a mínim 3000€ 
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o Suport informàtic a la pàgina web– com a mínim 2000€ 
o Publicacions vinculades a activitats que es duran a terme durant 2017 – 

com a mínim 5000€ 
 

 S´analitza el Pla de Treball de 2017 i es considera adient, donat lloc a una conversa 
sobre varis del seus punts: 
 

o Es parla sobre una futura remodelació sobre la pàgina web de l’institut, 
inclosa la seva traducció a l’espanyol  (ara parcial) i l’anglès (inexistent). 
Es decideix que el Sr. Coll comenci la traducció a l´espanyol i es facin 
passos per a trobar l´ajut adient per a la traducció de qualitat a l´anglès. 
Alhora, s´estarà atent a la remodelació global de la UB de les pàgines web. 
 

o S´exposen les jornades previstes pel 2017 des del TransJus, incloent una 
sobre la recerca transdisciplinària en ciències socials i una altra sobre 
Neurociència i ciències socials, en col·laboració aquesta darrera amb 
l´Institut de Neurociència de la UB, amb qui s´ha contactat i ha demostrat 
interès. 
 

o S´informa de contactes personals per part del Director amb els directors 
d´altres Instituts de Recerca de la UB, com el de neurociència i l´IREA, en 
recerca d´àmbits de comú interès pel futur. 
 

 Es constata la necessitat de madurar els criteris generals a establir i publicar en el 
web sobre concessió d´ajuts, el que es farà en el futur més immediat possible. 
D´igual manera, es posposa també la fixació  dels criteris per a rebre investigadors 
a l´institut. S’elaboraran dos documents que es penjaran en el web a la major 
brevetat possible, un cop aprovats pel Consell, amb el criteri, de nou, de la màxima 
transparència. 
 

 S´exposa la situació de becaris vinculats a l´institut: el senyor Coll, amb beca fins 
octubre de 2017, com a assistent; la senyora Cruchaga, amb beca fins Juny de 
2017; s´explica a més que esta en marxa la convocatòria APIF d´enguany, on hi 
ha hagut sol·licituds que podrien donar lloc a que el TransJus tingués un primer 
becari APIF, figura inexistent fins ara. 
 

 Sobre les línies de recerca, partint de tocar el menys possible l´esquema ja existent, 
però precisant-lo i enriquint-lo: 
 
Línia1. Ha estat fins ara la més activa.  
 

o Es generarà un sublínia d´Ètica i Ciències Socials, impulsada per la Dra. 
Ortuño. 
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o Es generarà una altra sublinia sobre Neurociències, Dret i ciències socials. 
o Es recorda que és en marxa en aquesta línia des de fa 1 any i mig un treball 

específic del TransJus com a líder del àmbit 1 del projecte del Banc 
Mundial anomenat Human-centered based model, 
http://www.globalforumljd.org/cops/human-centered-business-model , 
impulsat per la Dra. Marta Ortega i en que participen diversos membres 
del TransJus. En aquest marc, el Director i ella, en representació del 
TransJus, han estat convidats a parlar a un workshop específic a 
Washington, el dia 9 de desembre:  
https://eventmobi.com/ljdweek2016/agenda/191422/timeline/day/2016-
12-05  

o S´explorarà una nova sublínia en matèria d´Economia del Benestar i Béns 
Comuns 
 

Línia 2. Es manté, si bé la Dra.Corcoy s’hi desvincula, donat que prefereix passar 
a la Línea 4, com ara es dirà. 
 
Línia 3. Es proposa una precisió del nom de la mateixa, aprofitant el congres 
internacional organitzat al gener per la Dra. Andrés. El nom serà: Dret 
internacional econòmic i fiscal i cooperació. 
 
Línia 4. També es replanteja matissar el títol per fer-la més fidel als interessos 
dels participants. Passa a ser Medi ambient, urbanisme, habitatge i salut. S´hi 
adscriu la Dra. Corcoy. 
 

 S´exposa l´Estat de les publicacions del TransJus. S´exposen els nous working 
papers per 2016 i 2017. Es té ja un per tancar 2016: THE BATTLE AGAINST 
TOBACCO REGULATION THROUGH INTERNATIONAL TRIBUNALS: 
PHILLIP MORRIS V AUSTRALIA AND URUGUAY, elaborat per Patrick 
Wharton, llicenciat en Dret de la University College London, actual estudiant del 
Legal Practice Course i candidat a Trainee Solicitor en el Regne Unit, titulat del 
Màster d'Estudis Jurídics Avançats (especialització en Dret Econòmic 
Internacional) de la Universitat de Barcelona. Aquesta publicació té el seu origen 
en el treball final de màster (TFM) presentat en aquest Màster i que va ser 
tutoritzat pel Dr. Xavier Fernández Pons. 
 

 S´esperen diversos working papers de col·legues estrangers pel 2017, com a 
resultat de l´activitat en que va participar el TransJus (Law and Society, impulsada 
pel Sr. Wellington Migliari el passat setembre). 
 

 S´informa de la primera reunió tinguda al mes d´octubre amb la vicedegana de 
recerca. 
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 Davant de la invitació del Banc Mundial a integrar-se en el seu fòrum jurídic, el 
Global Forum on Law, Justice and Development, 
http://www.globalforumljd.org/ , es decideix acceptar, aconseguint les necessàries 
dues cartes de recomanació de dos actuals membres: una ja esté, l´aval del 
Europan Public Law Organization, i es cercarà una segona, el que es farà 
properament. 
 

 Es reafirma la voluntat de treballar el nivell europeu i iberoamericà en les 
activitats de l´Institut. 
 

 Es comunica la inscripció al TransJus de tres nous membres: Markus Gonzalez 
Beilfuss, Oscar Capdeferro Villagrassa i Wellington Migliari, en les respectives 
categories de membre del consell científic, associat i col·laborador. 

Torn obert de paraules 

Es planteja pel Director i per la Dra. Esther Arroyo la necessitat de modificar i potenciar 
l´àrea de publicacions, davant la marxa del Dr. Xavier Fernández Pons. En aquest sentit, 
el Director procedirà a contactar amb possibles professors/es amb interès de tots els 
ensenyaments de la Facultat, per a constituir un grup o think tank de direcció de les 
estratègies de publicació futures, en el que ja s´incorpora la Dra. Arroyo. 

Acords adoptats: 

1. S´aprova l´acta de la sessió anterior. 
 

2. S´aprova realitzar un informe per tal d´intentar retenir els ingressos 
corresponents a 2015 tardanament ingressats i que es puguin disposar d´ells 
al 2017, en aquest informe entre d´altres despeses s´acorda reservar: Compra 
de llibres vinculats a les línies de recerca i a disposició de tots els membres –
com a mínim 3000€, Suport informàtic a la pàgina web– com a mínim 2000€, 
Publicació de seminaris que es duran a terme durant 2017 – com a mínim, 
5000€. 
 

3. S´aprova el Pla de Treball de 2017. 
 

4. S´aprova treballar per generar un esborrany de criteris generals i estables 
per a la concessió d´ajuts per part del TransJus i l´acceptació de recercadors 
visitants al mateix. 
 

5. S´accepten les sublinies de treball en cada una de les 5 línies i les matisacions 
en els noms de dos d´elles, la 3 i la 4. 
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6. Es decideix acceptar la invitació del Banc Mundial per integrar-se en el seu 
fòrum jurídic, el Global Forum on Law, Justice and Development. 
 

7. S´accepten com a nous membres al Dr. Markus González Beilfuss i als 
senyors Oscar Capdeferro Villagrasa i Wellingon Migliari. 

El Director aixeca la sessió, de la qual, actuant en condició de secretari, estenc aquesta 
acta. 

Eric Coll Clua,  

Becari del TransJus 

 

 

Vist i plau 

 

 

Juli Ponce i Solé, 

Director del TransJus 


